Over de Legendejagers
De Legendejagers zijn begonnen in 2012 met Erik Franken en Rob Hopstaken. Zij hebben
een concept bedacht waarin het sagen, legenden en geschiedenis centraal staan.
Sinds 2019 is het concept ondergebracht in Stichting Legendejagers.

Doelgroep:
We richten onze activiteiten en producten op een hele brede doelgroep: vanaf 8 jaar.
Legendejagers zijn niet per definitie een kinderconcept. Integendeel zelfs. De nadruk ligt op
het hele gezin. Activiteiten waar kinderen, maar zeker ook volwassenen plezier aan beleven.

Diepgang:
Naast ‘leuke’ dingen, proberen we met onze activiteiten en projecten ook een educatieve
invulling te geven aan gekozen thema’s. Daarin zijn Legendejagers onderscheidend van
bijvoorbeeld veel reënactmentteams. Let wel; thema’s als heksen, weerwolven, spoken zijn
cultuurfenomenen, zijn verbonden met geschiedenis en cultuur en hebben dus diepgang.

Sfeersetting:
De sfeer van alles wat de Legendejagers doen is geheimzinnig, spannend, soms een tikje
grimmig. Wil niet zeggen dat er wel eens een lolletje af kan.

Bestuur en taakverdeling:
Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Rob Hopstaken
Penningmeester: Samantha van Nispen
Secretaris: Erik Franken
Daarnaast is er een Kleine Raad als uitvoerend, maar informeel bestuur:
Vanuit de Academie: Erik Franken en Rob Hopstaken
Vanuit de Bende: Paul van de Kerkhof en Rob Hopstaken
Verder hebben we een schminck-expert: Annelies Schijven

Een huiskok: Michiel Joosen
En een vaste ehbo’er: Yvonne Franken
Geluidstechnicus: Joris Kama

Verdeling:
Stichting Legendejagers is verdeeld in de Legendejagersacademie en de
Legendejagersbende.
De Academie verzorgd het inhoudelijke deel, spit historische zaken uit, zoekt naar verhalen.
Daarnaast is het ook een ‘studiecentrum’ waar de achterliggende gedachten of historie van
bepaalde thema’s wordt uitgezocht. De Academie vervat de verkregen informatie in
informatiesheets, boeken, flyers, legendetochten, maar ook in exposities, lezingen,
lespakketten etc.

Legendejagersbende
De legendejagersbende is het team van vrijwilligers die tijdens de rollen spelen bij een
activiteit en activiteiten begeleiden. Voorbeelden van activiteiten zijn verderop vermeld.
Bendeleden vertolken een rol in een spel, belevingstocht etc of vertellen verhalen bij een
verhalenvertellerij. Zij dragen dus actief het image van de legendejagers uit.

Activiteiten
Mogelijke activiteiten zijn:
Legendetochten begeleiden:
Op de site worden diverse legendetochten aangeboden. Deze tochten kan men gratis
downloaden. Soms krijgen we het verzoek om een dergelijke tocht voor een gezelschap met
passende begeleiding te verzorgen. Dat betekent dat je de groep leidt en onderweg de
verhalen vertelt in een passende outfit.
De tochten duren meestal rond de 1,5 - 2 uur.
We hebben per tocht 1 a 2 legendejagers nodig.
Belevingstochten:
Een belevingstocht is een combinatie van straattheater en een legendetocht. Publiek loopt
een route en komt onderweg de personages van de plaatselijke legenden tegen. Dit principe
hebben we tot nog toe vaak gebruikt in het najaar met spookverhalen, halloween en
weerwolven. Maar we kunnen op deze manier op een heel mooie manier een verhaal
uitbeelden.

Inclusief opbouw en afbreken ben je met een belevingstocht al snel een hele dag kwijt (excl.
voorbereiding)
We hebben voor een belevingstocht al snel 8 of meer mensen nodig.
Verhalenvertellerijen:
Spreekt voor zich; het vertellen van een verhaal. We hebben al eens fabels verteld op een
kinderboerderij. Maar ook verhalenvertellen op een evenement komt voor. Uiteraard is een
verhalenvertellerij altijd voorzien van een passend decor en/of passende outfit.
We hebben al een aantal keren vertellerijen georganiseerd voor de Zonnebloem of
Oudereninstellingen.
Dergelijke vertellingen duren meestal een uur. Soms rouleert het zodat je er een hele dag
mee bezig bent.
Speciaal zijn de vertellerijen in combinatie met een band. We hebben twee folkbands die met
ons samen werken. Cool McFinn is gespecialiseerd in Keltische muziek, dat we dan
combineren met Keltische verhalen. ‘t Meziekske speelt Hollandse folk dat we dan weer
kunnen combineren met sagen en legenden uit de eigen streek.
Een optreden met Cool McFinn duurt 2 - 3 uur incl. pauze.
Podcasts
Voor onze podcasts (in ontwikkeling) kunnen we altijd verschillende stemmen gebruiken.
Kampementen
Soms zijn we aanwezig bij een evenement. Dan zetten we een tent op, maken een
kampvuurtje, koken wat, doen legendejagers-ambachten en vertellen verhalen of verzorgen
een spel.
Voor een kampement hebben we al snel 5 man nodig en nemen een hele dag in beslag.

Spelbegeleiding:
Soms maken we een spel rondom een lokale legende. Een speurtocht of een ander soort
spel. Soms betrekken we daar vaardigheden bij als kompaslezen, knopen leggen, codes
kraken, boomklimmen etc.
Soms is spelbegeleiding een onderdeel van een kinderfeestje. Soms doen we het in
opdracht van een school.
Hiervoor ben je minimaal 1,5 uur bezig.

Andere partijen
We werken naast onze eigen bende ook samen met andere partijen:
Theatergroep Max Mini uit Etten-Leur
De Nieuwe Veste in Breda (cultureel centrum en muziekschool)
AtoB vereniging voor amateurtoneel in Breda

Verwachtingen/voorwaarden
-

-

-

-

-

Bendeleden zijn vrijwilligers. Tenzij anders overeengekomen kun je hier dus geen
geld verdienen.
Je krijgt van ons bericht wanneer er activteiten zijn. Je kunt daarop inschrijven. Wij
gaan er dan vanuit dan je ook werkelijk meedoet en nemen je mee in het script.
Mocht je onverhoopt niet kunnen, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Hetzij door
een voorstel te doen dat jouw aandeel op een andere manier wordt opgevangen,
hetzij dat een ander jouw rol overneemt (dat mag ook iemand buiten de groep zijn).
Je geeft zelf aan hoe vaak je ons van dienst kunt zijn. Maar wil je betrokkenheid bij
de groep voelen dan zou je minimaal vier keer per jaar mee moeten doen.
Je zorgt zelf voor een basisoutfit die voldoet aan het sfeerbeeld van de
Legendejagers. Het is zelfs wenselijk dat je een personage verzint dat bij je past en
dat typisch legendejagers is.
Je wordt ook altijd gevraagd een aandeel te leveren in de voorbereiding van
activiteiten. Dat kan zijn dat je rekwisieten maakt of iets te eten maakt. Dat gaat altijd
in overleg.
Kosten voor outfit zijn voor eigen rekening, tenzij anders overeengekomen. Kosten
die je maakt voor een activiteit (rekwisieten, eten etc) kun je declareren, mits
daarover vooraf is overlegd en je bonnetjes kunt overleggen.
We hebben onze eigen communicatieplatforms: Whatsappgroep, Besloten
Facebookpagina, gezamelijke Google Drive. Mogelijk komt daar straks een besloten
deel van de website bij.

